
 

 

Kúpna zmluva 

o podmienkach predaja a bezhotovostnom predaji uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka  

                                         č. 513/ 1991 Zb.v znení neskorších predpisov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

                                      medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Predávajúci:                SINTRA spol s.r.o. Pluhová 2 Bratislava 831 03  
                                      odštepný závod ZDROJ Poprad 

sídlo:       

v zastúpení:                    

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

IBAN:                            

BIC (SWIFT):                

DIČ:  

IČ DPH:                         

Register:                         

 

Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

                                      Letná 50 

 052 01  Spišská Nová Ves                                                

v zastúpení: Ing. Zuzana Krempaská - riaditeľka     

bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

číslo účtu:                  7000184518/8180 

IBAN:                           SK60 8180 0000 0070 0018 4518 

BIC (SWIFT):               SPSRSKBA                                          

IČO :              31297927                                      

DIČ:       2021432798                                       

Register:                        Zriaďovacia listina Košice, č. 2026/2009-RU18/8113  

  

 

 

1. Odber  tovaru  bude uskutočnený z maloobchodnej prevádzky dodávateľa: 

     

  Potraviny č. 043, Letná 3170/83, 052 01  Spišská Nová Ves    

       

         

                      

 

 

                                                          

                                 

                                                          

 

  

2. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu po obdržaní faktúry od predávajúceho na jeho účet prevodným 



    príkazom do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry.  V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru 

    v dohodnutej lehote splatnosti môže predávajúci účtovať kupujúcemu úrok z omeškania 

    podľa § 369 OZ odst.1 z dĺžnej sumy za každý deň omeškania v zmysle bodu 1. tohto článku. 

    Na každý odber tovaru,  vedúci predajne vystaví  kupujúcemu dodací list. 

 

3.  Každá faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 

- označenie kupujúceho, predávajúceho v plnom znení 

- číslo dodacieho listu, faktúry 

- dátum dodania tovaru, vystavenia a splatnosti, pečiatka a podpis vedúceho predajne 

- IČO, DIČ, IČ DPH 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu  

- presné označenie tovaru, množstvo, jednotková cena a cena celkom k úhrade 

- podpis preberajúcej osoby, pečiatka odberného miesta 

 

4. Prebierka tovaru kupujúcim bude realizovaná oprávnenými osobami kupujúceho  

    podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

5. Prepravu tovaru z predajne predávajúceho na odberné miesto zabezpečí kupujúci 

      na vlastné náklady. 

 

 6. Túto zmluvu možno zmeniť len písomnou formou dodatku odsúhlaseného obidvoma  

      zmluvnými stranami. 

 

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 24.5.2019. Možno ju zrušiť formou dohody  
zmluvných strán, alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán s jednomesačnou výpovednou 
lehotou. 

      Lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca  po doručení výpovede druhej 

      zmluvnej strane. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jednu obdrží predávajúci  

     a jednu kupujúci. Platnosť nadobúda po podpise zmluvných strán. 

 

 

V Poprade dňa       

 

 

 

 

Za predávajúceho:                                                                 Za  kupujúceho:                           
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